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Referat af bestyrelsesmøde 16.01.2007, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos FM og følgende var til stede: 
 
  Formand Flemming Poulsen (FM) 
  Næstformand Steen Kondrup (NF) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
Der var afbud fra Kasserer Jes Bagersted (KS) 
 
Ad. 1 Referat 
Referatet fra mødet 10.10.2006 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
Ad. 2 Beretning 
FM gennemgik nedenstående beretning over de ting der er sket siden 
sidste bestyrelsesmøde. 
 
FMs beretning: 
 
Uge 41 2006 Henvendelse fra nr. 49, Jan 

Kan bestyrelsen gøre noget ved trafikken af  biler som sætter børn af til skolen mellem 07.40 
og 08.00? F.eks som på Aladdinvej? 

Har talt bilerne mandag morgen i uge 43. 6 biler i alt parkerer eller sætter børn af. 

Nov. 2006 henvendelse fra TK om at støtte Gamles Jul. 

Negativ på den. 

01.11.06 Modtaget referat af 1-års gennemgang vedr. veje. 

Mail fra Ulrik. 

Ikke tilfreds med referatet.  

03.11.2006 Modtaget indkaldelse til formandsmøde i Grundejersammenslutningen i TK, 
20.11.2006. 

Formanden på ferie, næstformand kan heller ikke. 

11.10.2006 Afsendt ansøgning vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger til TK.  

Pr. post. 

12.10.2006 Svaret Jørgen på henvendelse. 

Læs op. 



 GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG  
 

Kastrup, den 28. april 2008 
 

Hjemmeside: www.gftv.dk - E-mail: bestyrelsen@gftv.dk 

Side 2 af 4 

27.10.2006 TK modtaget ansøgning. 

Post. 

09.11.2006 Modtaget afslag fra TK vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger 

Post.  

Dec. 2006 Diverse gravetilladelser modtaget, TK. 

Post. 

21.11.206 Modtaget ”nyt” referat af 1-års gennemgang vedr. veje. 

Mail fra Ulrik. 

Fortsat ikke tilfreds med referatet tages op på bestyrelsesmødet i januar. 

 
Vedr. henvendelse fra nr. 49. NF skriver til Skelgårdssskolens skolein-
spektør og forældregruppen, og beder dem indskærpe overfor forældre, 
at de skal bruge skolens parkeringsplads når de sætter deres børn af, 
og ikke vores veje.  
 
FM har svaret Jørgen, nr. 7, på en henvendelse vedr. udskiftningen af 
antennekabel. Det var desværre ikke muligt, at undgå opgravning i ven-
depladsen. Alt blev forsøgt. 
 
Vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger. FM oplæste TK’s meget 
klare afslag på vores ansøgning. Afslaget tager udgangspunkt i politiets 
vurdering af sagen. Best. enige om, at vi ikke forfølger sagen. 
  
Vedr. 1. års gennemgang. SEK sender rapporten til Palle Andersen, Co-
las med en følgeskrivelse, som klart understreger, at de i punkt 1 – 4 er 
opgaver Colas skal udfører under garantien – altså ingen regning til os. 
Punkt 5 er helt klart en ny opgave vi kan vente at få en regning på. 
 
FM har fra KS modtaget en mail, der indeholder en forespørgsel fra nr. 
72 vedr. den faktura vi har sendt dem på kr. 1200,00. Det drejer sig om 
nr. 72’s andel i opretning af deres indkørsel. NF kontakter nr. 72 og for-
klarer dem sagen. 
 
Ad. 3 Regnskab 
Da KS havde meldt afbud gennemgik FM regnskabet. 
 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
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Kr. 50.400 er flyttet til den rigtige konto. 
 
Regning fra G & B vedr. 1. års gennemgang er betalt. 
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
 
 
Ad. 4 Vejprojekt, 1. års gennemgang 
Se pkt. 2 FMs beretning. 
 
NF har modtaget svar fra Codan med hensyn til skaden ved stamvejen. 
Svaret er negativt. Det er ikke deres problem. FM opbevarer brevet fra 
Codan. 
 
Ad. 5 Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
Se pkt. 2 FMs beretning. 
 
Ad. 6 Henvendelse fra nr. 49 
Se pkt. 2 FMs beretning. 
 
Ad. 7 Generalforsamling 
Dato: 
Ordinærgeneralforsamling bliver tirsdag 17.04.07 kl. 19:00. Alternativ da-
to er onsdag 25.04.07 
 
Sted: 
Holdkærs Agers fælleshus. FM laver aftale om dette. 
 
Dirigent: 
BM kontakter Ole Ankersen for at høre om han vil klare opgaven. 
 
Forslag: 
Ingen p.t. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
NF stopper nu. NF kontakter Brian Billing, nr. 61 for at høre om han vil 
træde ind i best. Bliver det et afslag kontakter FM Kim Wackerhagen, nr. 
35. 
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Ad. 8 Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag 13.3.2007 kl. 19:00 hos SEK.  
 
Ad. 9 Eventuelt 
Intet. 
 
 
Mødet slut 20:50 
 
 
 
 
Flemming Poulsen 
Formand 
 
 
 
 
 
UK/-           

 


